
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลักสูตร               :  พุทธศาสนศึกษา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 220443 พุทธเศรษฐศาสตร 
    Buddhist Economics 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

อาจารยผูสอน กลุมเรียน 
(Section) 

นักศึกษาวิชาเอก 

ผศ.เมินรัตน 
นวะบุศย 

P1  นักศึกษาพุทธศาสนศึกษา ป 2 หมู 1 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2559 
 

5. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรียน (Section) สถานท่ีเรียน 

ผศ.เมินรัตน นวะบุศย P1 9.12.10 

 
หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
เศรษฐศาสตร 
1.1 ความสําคัญเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร 
1.2 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมทาง
เศรษฐศาสตร 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 1 (ตอ)หลักเศรษฐศาสตร 2 แบบ 
1.3 เศรษฐศาสตรแบบมหภาค 
1.4 เศรษฐศาสตรจุลภาค 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 1 หลักเศรษฐศาสตรตามแนวคิด
ตะวันตก 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

1.5 หลักเศรษฐศาสตรท่ีดีตามแนวคิด
ตะวันตกแบบตะวันตก 
บทท่ี  2 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 
 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 2 (ตอ) คําสอนของพระพุทธศาสนา
มุงเปาหมาย 2 ระดับ 
2.1 เปาหมายชีวิตแบบปุถุชน 
2.2 เปาหมายชีวิตแบบอริยชน 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 3 หลักเศรษฐกิจแนวพุทธศาสนา 2 
แบบ 
3.1 หลักเศรษฐกิจแบบตอบสนอง 
3.1 หลักเศรษฐกิจแบบบําบัด 
 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 4 หลักเศรษฐกิจตามแนว
พระพุทธศาสนา 

1 4.1 แนวทางเพ่ือดําเนินชีวิตท่ีพอเพียงตาม
หลักพุทธศาสนา 
4.2 ระบบเศรษฐกิจท่ีดีตามแนวพุทธศาสนา 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 5 หลักเศรษฐกิจแนวพุทธท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎก 
5.1 กูฏทัณฑสูตร 
5.2 จักวัตติสีหนาทสูตร 
  

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 6 หลักเศรษฐกิจแนวพุทธศาสนากับ
ปญหาจริยธรรม  
6.1 เศรษฐศาสตรแนวพุทธกับการแกไข
ปญหาจริยธรรม 
6.2 เศรษฐศาสตรแนวพุทธกับการแกไข
ปญหาสังคม 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 7 การใชหลักธรรมในการแกปญหา
เศรษฐกิจ 
7.1  การใชทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจ 
7.2 การใชหลักฆรวาสธรรม 4  
 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 8 การแกไขปญหาเศรษฐกิจดวยหลัก
พุทธธรรม 
8.1 การแกปญหาเศรษฐกิจดวยอริยสัจวิธ ี
บทท่ี 8 (ตอ) 
8.2 การแกปญหาเศรษฐกิจดวยอริยสัจวิธ ี

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

 
1. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ไมมี 
 

2. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 ปญหาและขอเสนอแนะในการแกไข 

คุณธรรม-จริยธรรม 
 

วิธีการสอน 
 - การบรรยายประกอบสื่อ 
 - การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของ
ผูสอน 

ไมมี 

ดานความรู            วิธีการสอน 
          - การบรรยายภายในชั้นเรียน  
          - การใหคนควาและทํารายงานท้ังเดี่ยวและ
กลุม 
         - อภิปรายเปนกลุม  

ไมมี 

ทักษะทางปญญา วิธีการสอน 
        - การบรรยายภายในชัน้เรียน  
        - การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไข
ปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอ
ปจเจกบุคคลและตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไปและ
สถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา  

ไมมี 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

วิธีการสอน 
          - การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคม
และผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏ
ตอสังคม โดยการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
การทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม 

ไมมี 
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตั ว เล ข  ก ารสื่ อ ส า ร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีการสอน 
      - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
ไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การ
ฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและ
ผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน
หลาย 
      - การจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย 

ไมมี 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ใชสื่อการสอนนอกเหนือจากการสอนในหองเรียน เชน เว็บไซตของโปรแกรม ไลนกลุม เปนตน  
เพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนไดอยางตอเนื่อง 

2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทํา
ขอสอบดังกลาว เพ่ือประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ
บท 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 21 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 21 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 9 42.86 
B+ 7 33.33 
B 5 23.81 

C+ 0 0.00 
C 0 0.00 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

รวม 21 100 

 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
  ไมมี 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
 ไมมี  
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- 
6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ไมมี การประชุมพิจารณาผลการใหคะแนนโดยโปรแกรมวิชา

และใหปรับแกเกณฑการวัดผล 

 
หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

ไมมี ไมมี 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) ไดคะแนนเฉล่ีย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 
1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน 
กลุมเรียน 
(Section) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

ผศ.เมินรัตน นวะบุศย P1 ไมมี 
 

1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
      ไมมี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

        ไมมี 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/    
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 
 

ไมมี ไมมี 

 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
      ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
     ไมมี 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    ไมมี 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผศ.เมินรัตน นวะบุศย 
 
ลงชื่อ      วันท่ีรายงาน  25 ธันวาคม 2559 
        (ผศ.เมินรัตน นวะบุศย) 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
ลงชื่อ      วันท่ีรับรายงาน 30 ธันวาคม 2559 
                (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
 


